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A HEART a felnőtt- és ifjúsági oktatók kompetenciáinak szélesítését és fejlesztését
célozza meg azzal, hogy 4 innovatív intellektuális terméket (IO-t) hoz el, melyek a
felnőttoktatók és szervezeteik hosszú távú kompetenciafejlesztését segítik a
fenntartható munkahelyi elkötelezettség érdekében. A HEART fő innovációja – az
outdoor tapasztalati tanulás és a művészeti megközelítéssel való tanulás
kombinálása – egy új, interdiszciplináris módszertant biztosít a fenőttoktatók
számára, amely bővíti ismereteiket a személyes/szakmai fejlődéssel kapcsolatban.
Ez a folyamat a kombinált moduláris munka-elköteleződést fejlesztő tananyag –
tréning séma létrejöttét eredményezte. A kompetenciafejlesztést célzó nem-
formális tréningek valamennyi eredménye az intellektuális termékekbe
csatornázódik. Minden tréning a segítő foglalkozású szakemberek igényei szerint
épül fel, így a HEART a TART folytatása, ami egy 2017-ben megvalósult KA2-es
stratégiai partnerség projekt - https://tartadulteducation.wixsite.com/tart egy
szerényebb programívvel. A TART projekt leírása és eredményei itt találhatók:
https://tartadulteducation.wixsite.com/tart/expectedresults

Az alábbi jelentésben bemutatjuk a különböző projekt elemek – az átfogó
programív, a tréningek (3) és a gyakorlati tesztelések (4) – az öt partnerszervezet
résztvevőire gyakorolt hatás vizsgálatának eredményeit. A projekt elemeit
részletesebben bemutattuk a tender dossziéban és a többi intellektuális
termékben, itt csak röviden mutatjuk be őket és helyezzük őket kontextusba. 

Bevezető



Hipotézis

A HEART Ajánlások a szervezeti  munka-elköteleződés fej lesztésére
című eredménytermékében részletesen bemutatott  tudományos
irodalom áttekintése alapján arra számítunk,  hogy a művészeti
módszerek és az outdoor tapasztalat i  tanulás pozit ív  hatással
lehetnek a kiégés megelőzésére és a munka iránti  elköteleződés
előmozdítására (mint a kiégés pozit ív  el lenpólusa (Schaufel i  és
mtsai . ,  2006)) ,  valamint a tréneri  kompetenciafej lesztésre.  Arra
számítunk,  hogy a kombinált  módszertannak erősebb hatása lesz,
mint az egyes módszereknek önmagukban.
H1: A tréningek indirekt hatásaként bármely 10 napos tréning
esetén a résztvevők több kiégés megelőző stratégiát fognak
alkalmazni a tréning után,  mint előtte.
H2: A szervezeteket célzó intervenciók és a 10 napos tréningek
eredményeként az öt partnerszervezet alkalmazottai  és önkéntesei
kisebb mértékű kiégést tapasztalnak a Kiégés Folyamat Kérdőív
mérése alapján és magasabb szintű munka-elköteleződést a
Utómérő Felmérésben az Kezdő Felméréssel  szemben.



Kezdő és Utómérő kérdőív

A projekt kezdetekor és végén a résztvevők ugyanazt a kérdőív
csoportot töltötték ki .  A Kezdő és Utómérő értékelések a Kiégés
Folyamat Kérdőívet és a Elkötelezettség és Bevonódás Skálát
tartalmazták,  azzal  a cél lal ,  hogy felmérjük,  mennyire tudta a
projekt csökkenteni a résztvevők kiégés szintjét  és növelni  a munka
iránti  elköteleződést.  

Különböző eszközök bemutatása

Módszer

1. Túlzott  erőfeszítés,  
2.  Konfl iktusok
3. Tel jes kimerülés.

 Bizonyítási  kényszer
 Túlterhelődés
 Saját szükségletek háttérbe szorítása

 Értékek konfl iktusa
 Interperszonál is  konfl iktusok

 Passzivitás
 Érzelmi kimerülés

Kiégési  folyamat kérdőív

Ezt a kérdőívet Szigeti  és mtsai  (nyomtatásban) ál l í tották össze
azzal  a cél lal ,  hogy felmérje,  hol  tartanak a résztvevők a kiégés
folyamatában. Cherniss (1980 5.  oldal)  a kiégést úgy definiál ja,  mint
„egy folyamat,  amelyben a szakember hozzáál lása és viselkedése
negatív irányba változik a munka okozta megterhelés
következményeként”.  
A kérdőív a kiégés folyamat modell jére épül ,  melyben a folyamat
három részre bontható:  

A három fázis és alfázisai  a következők:

A Túlzott  erőfeszítés hasonlót jelent,  mint a megszál lott  lelkesedés,
munkaholizmus. 

Alfázisok:

A második fázis a Konfl iktus,  amit a szakirodalom gyakran emleget
a kiégéshez vezető köztes kapocsként.  Ez a konfl iktus lehet a belső
értékek kríz ise.  Alfázisok:

A harmadik fázis a Tel jes kimerülés,  ami a munkából való passzív
viselkedésbel i  v isszahúzódásból és elszigetelődésből ál l  érzelmi
energiavesztéssel .  Alfázisok:

A skála 29 tételből  ál l ,  és a megerősítő tényezőelemzés szerint az
i l leszkedési  indexek a fent bemutatott  7 tényezőre oszlanak el .  A
skála megbízhatósága megfelelő,  kivéve a Bizonyítási  kényszer
alfázist .



Az Utrecht Work Engagement Scale 
Elkötelezettség és Bevonódás Skálája [UWES-17

(Schaufel i  és mtsai . ,  2006)
A munka iránti  elköteleződést,  a kiégés el lenpólusát,  egy pozit ív
munkával  kapcsolatos érzelmi ál lapot jel lemzi ,  lendület,  bevonódás
és elkötelezettség:  amikor valaki  energikusnak érzi  magát és
kapcsolódik a munkahelyi  tevékenységekhez,  képes kezelni  a
munkakövetelményeket (Schaufel  és mtsai . ,  2006,  Schaufel i  és
mtsai . ,  2002).
Kifej lesztettek egy önbeval lásos kérdőívet – az Utrecht Work
Engagement Scale (UWES) nevű kérdőívet – amely a munka iránti
elkötelezettség három alkotóelemét méri :  a lendületet,  az
elkötelezettséget és a bevonódást.  Ebben a tanulmányban az UWES
Bevonódás skáláját  alkalmaztuk,  amely 6 tételből  ál l ,  amelyek arra
az ál lapotra vonatkoznak,  amikor az egyén elmerül  a munkájában
és nehezen tud elválni  tőle,  hasonlóan ahhoz,  mint amikor egyfajta
f low-ál lapotban van,  amikor az idő repül és elfeledkezik mindenről
maga körül  (Schaufel i ,  Bakker,  2004).

Tréning előtti  és utáni kérdőívek

A 10 napos tréningek előtt  és után alkalmazott kérdőívek a
következőkből ál l tak:  Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges
kulcskompetenciák (Erasmus+) felmérése,  az Európai Képzési
Stratégia tréneri  kompetenciamérése és a Kiégés Megelőző
Stratégiák Kérdőív,  szem előtt  tartva,  hogy a 10 napos képzések
közvetlenül növel ik a trénerek kompetenciáit  és kiégés megelőzési
stratégiákat tanít  nekik.



Többnyelvűség
Számolási ,  tudományos és mérnöki  készségek 
Digitál is  és technológiai  alapú kompetenciák
Interperszonál is  készségek
Új kompetenciák elsaját ításának képessége
Aktív ál lampolgárság 
Vál lalkozókészség 
Kulturál is  tudatosság és önkifejezés

Az Élethosszig Tartó Tanuláshoz Szükséges Kulcskompetenciák
(Erasmus+) Felmérés

Az Európai Bizottság az EU tagál lamaival  együttműködve támogatja
és megerősít i  a kulcskompetenciák és alapkészségek fej lesztését
mindenki  számára,  már kisgyermekkortól  kezdve és egész életen át.
A kulcskompetenciák közé tartoznak azok az ismeretek,  készségek
és att itűdök,  amelyekre mindenkinek szüksége van a személyes
kitel jesedéshez és fej lődéshez,  a foglalkoztathatósághoz,  a
társadalmi befogadáshoz és az aktív ál lampolgári
szerepvál laláshoz.  

A megközel ítés szerint a kulcskompetenciák előmozdítása a
következők által  történik:  

Magas színvonalú oktatás,  képzés és élethosszig tartó tanulás
biztosítása mindenki  számára.

Az oktatási  személyzet támogatása a kompetencia alapú tanítási  és
tanulási  megközel ítések alkalmazásában.

A tanulási  megközel ítések és kontextusok sokféleségének
ösztönzése a tanulás folytatása érdekében.

A kulcskompetenciák mérésére és el ismerésére vonatkozó
lehetőségek feltárása

A 8 kulcskompetencia a következő:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Célunk az volt ,  hogy az alapkompetenciák fej lődését mérjük a
projektjeink során,  és azt is  látni  akartuk,  hogyan változik az egyén
a fej lesztési  munkának köszönhetően.



Egyéni és csoportos tanulási folyamatok ismerete és facil itálása
Megtanulni tanulni 
Oktatási programok tervezése
Sikeres együttműködés csapatban 
Közérthető kommunikáció másokkal 
Interkulturális kompetenciák
Állampolgári szerepvállalás

Európai Képzési Stratégia tréneri kompetenciamérése

A trénerek központi szerepet játszanak az európai
if júsági/felnőttoktatási munkában, különösen a nem-formális tanulás
területén. Szakmai tudásuk és az oktatási keretrendszeren belüli
teljesítőképességük döntő módon befolyásolja a
tréningtevékenységek minőségét. Ezért dolgozták ki az Európai
Tréning Stratégia részeként a trénerek Kompetenciamodell jét.  A jól
átgondolt kompetenciakészlet dinamikus keretként szolgál,  amelyet a
nem-formális oktatási és tréning tevékenységeket tervező
facil itátorok, valamint az intézmények és szervezetek is
felhasználhatnak.

Az ETS Kompetenciamodell hét kompetencia területet határoz
meg:

A kompetencia modell  segíti  a tréning modulok tervezését, másrészt
lehetőséget ad személyes és szakmai kompetenciáink
továbbfejlesztésére. Arra ösztönzi a trénereket, hogy személyes
kihívásokat vállal janak és új tapasztalatokat próbáljanak ki a kollégák
segítségével és (ön)értékeléssel.  Sokféleképp felhasználható a
kontextustól,  célcsoporttól,  az if júsági munkásoktól és a munkájukban
résztvevő fiataloktól/felnőttektől függően. 
Az ETS modell  segítségével a HEART trénerek és résztvevők (felnőtt
oktatók) felmérését céloztuk, hogy lássuk, milyen mértékben sikerült
fejleszteniük tréneri kompetenciáikat a HEART módszertan
megtapasztalásának köszönhetően. 

Kiégés Megelőző Stratégiák Kérdőív

A kérdőívet a Lélekkel az Egészségért Alapítvány áll ította össze. 12
tételből áll ,  amelyek egy 5 pontos Likert-skálán mérnek, és azt
kérdezik a válaszadóktól,  hogy milyen, hagyományosan a kiégés
megelőzéséhez kapcsolódó viselkedési formákat (például pihenés,
minőségi alvás stb.)  gyakoroltak az elmúlt hónapokban. 



Hogyan jellemeznéd a tréninggel való elégedettségedet?

Mennyire valószínű, hogy ismét részt vennél egy ehhez hasonló
tréningen?

Milyen valószínűséggel ajánlanád egy barátodnak vagy
kollégádnak, hogy vegyen részt ezen a tréningen?

Kiegészítő kérdés a gyakorlati  teszteléséhez: A tréningnek
köszönhetően tudatosabbá váltam a saját kiégésem kezelésében? 

Gyakorlati tesztelés kérdőív

Az egynapos gyakorlati  próba tréningek hatását a résztvevők
programmal való elégedettségét mérő Gyakorlati  tesztelés kérdőívvel
értékeltük.

Kutatások szerint a kiégés bizonyos fokú egyéni stabil itást mutat az
idő múlásával (pl.  Boersma Lindblom, 2009; Schaufel és mtsai. ,  2011).
Ezek alapján nem várhatjuk el,  hogy egy egynapos képzésen részt
vevő személy jelentős változást mutasson kiégettségi szintjében az
ugyanazon a napon mért alapszinthez képest. 

Amire reálisan számíthatunk, az az, hogy a képzésen való részvétel
hosszú távú változást indíthat el abban, ahogyan a résztvevők
bizonyos helyzeteket kezelnek, és ahogyan emberekkel kapcsolódnak,
ami hosszú távon megakadályozza, hogy kiégjenek. 

A program a kiégéssel kapcsolatos hozzáállásukra is hatással lehet
közvetlenül,  vagy gyakrabban közvetve, de ezek a változások csak
idővel jelennek meg bármilyen kérdőívre adott válaszokban. Egy
vizsgálat eredménye szerint,  amely azt mérte, hogy mennyi időre van
szükség egy új szokás kialakításához (Lally és mtsai. ,  2009),  bár
jelentős egyéni különbségek vannak, de minimum 3-4 hétre van
szükség ahhoz, hogy valaki megváltoztassa bármely szokását. 

A korábbi tapasztalatok alapján arra számítottunk, hogy az egynapos
tréning után több hónappal végzett utómérés alacsony válaszadási
arányt eredményezne, ami lehetetlenné tenné bármilyen érvényes
összehasonlítás elvégzését (tekintettel arra is,  hogy egy adott
csoportban kevés számú ember van),  ezért úgy döntöttünk, hogy csak
az elégedettséget mérjük, és azokban az esetekben, ahol a kiégést
mint témát közvetlenül érintettük, ott mérjük a kiégés megelőzésével
kapcsolatos tudatosságot is.  

A következő három kérdést választottuk ki a gyakorlati  próba
tréningek résztvevőire gyakorolt hatásának mérésére:

 



A kutatás felépítése kvázi kísérleti ,  kontrollcsoportok nélkül.

A következő ábra (1. ábra) a kutatás fázisait mutatja be az időzítéssel
együtt.  

Eljárás

1. ábra: A projekt szakaszai és ütemezése

A projekt partnerszervezeteinek alkalmazottait és önkénteseit,
valamint a három 10 napos terepkísérlet (C1-2-3) valamennyi
résztvevőjét megkértük, hogy töltsék ki a Kezdő és az Utómérő
kérdőíveket. A Kezdő felmérést 2019 márciusában nyitottuk meg és
2019 szeptemberében zártuk le. 

A 10 napos tréningek résztvevőit megkértük, hogy a tréning előtti  és
utáni kérdőíveket is töltsék ki.

1  A válaszadók több lehetőséget is választhattak.



a mindhárom tréningen részt vevő válaszadók négyszer töltötték ki
a kérdőíveket (egy tréning előtti  és három tréning utáni kérdőívet),

a két egymást követő tréningen részt vevő válaszadók három
kérdőívet töltöttek ki (egy tréning előtti  és két tréning utáni
kérdőívet),  

a két,  nem egymást követő tréningen részt vevő válaszadók 4
kérdőívet töltöttek ki (kettőt a tréningek előtt és kettőt a tréningek
után),

az egy tréningen részt vevő válaszadók két kérdőívet töltöttek ki
(egyet a tréning előtt,  egyet a tréning után). 

A tréning előtti  és utáni kérdőívek egy hónappal a tréning előtt és egy
hónappal a tréning után álltak rendelkezésre. Mivel a tréningek között
két hónap telt el ,  a két (vagy több) egymást követő képzésben részt
vevő válaszadók nem töltötték ki a tréning utáni kérdőívet és a
következő tréning előtti  kérdőivet ugyanazon mérési időszakban: az ő
tréning utáni kérdőívüket a következő tréning előtti  kérdőívként is
felhasználtuk. 
Így:

Az Utómérő kérdőív 2021 júliusban állt  rendelkezésre. Minden olyan
résztvevőt, aki kitöltötte a Kezdő felmérést,  és még mindig
kapcsolatban állt  a partnerszervezetekkel,  felkértünk a Utómérő
kérdőív kitöltésére.
A gyakolati  tesztelés kérdőíveket az egynapos gyakorlati  próba
tréningek időpontjaiban lehetett kitölteni (2020.01-től 2021.05-ig).



Eredmények
A 10 napos tréningek hatása

Az "Egyéni és csoportos tanulási folyamatok ismerete és
facil itálása" csoportból 

Mer improvizálni előre nem látható helyzetekben ( t=-2,74,
p=0,052, (az átlagérték 3,6-ról 5-re nőtt)

A „Megtanulni tanulni” csoportból
Kifejezetten ösztönzi a tanulókat a felelősségvállalásra (t=-3,65,
p=0,022, az átlagérték 2,8-ról 4,8-ra nőtt)
Az „Oktatási programok tervezése” csoportból

A tanulók igényeit megfelelő és személyre szabott tanulási
folyamat által elégíti  ki .  (  t=-3,16, p=0,34, az átlagérték 2,6-
ról 3,6-ra nőtt)

Outdoor Tapasztalati Tanulás Tréning

6 résztvevő töltötte ki a tréning előtti  és utáni kérdőívet is.  Válaszaik
elemzése azt mutatta, hogy szignifikáns különbségek voltak a tréneri
kompetenciák némelyikében a tréning előtti  és utáni mérésben. 
A következő ETS kompetenciák szignifikánsan megemelkedtek a
tréning után:

Mindemellett,  a képzés után nem volt szignifikáns változás a kiégés
megelőzési stratégiák terén.
Az értékelő felmérések főbb eredményei a következő grafikonokon
láthatók. 

5. ábra: A „Mennyire ismerted meg az outdoor élménypedagógiát?”
 kérdésre adott válaszok gyakorisága a különböző válaszkategóriákban:

 (valamelyest / nagyon jól /  teljesen). 



6. ábra: A „Mennyire értetted meg a HEART projekt folyamatának céljait?”
 kérdésre adott válaszok gyakorisága a különböző válaszkategóriákban 

(közepesen / elég jól /  szívből tudom).

7. ábra: A „Mennyire érted az ETS értékelési rendszerét?” 
kérdésre adott válaszok gyakorisága a különböző válaszkategóriákban 

(egy kicsit /  közepesen / elég jól /  a Bibliám, imádom).



8. ábra: A „Mennyire sikerült kombinálni a különböző módszertanokat a
laboratóriumi fázis során?” kérdésre adott válaszok gyakorisága a különböző

válaszkategóriákban (közepesen / elég jól /  megcsináltam és szerettem).

Citta del Sole tréning

Sem a kompetenciákban, sem a kiégést megelőző stratégiákban nem
volt jelentős változás a tréning előtt és után.

Az értékelő felmérések eredményeit a 9-10. ábra szemlélteti .

9. ábra: A „Mennyire ismerted meg a Metodo Integrato Marchio-Patti@ módszertant? 
kérdésre adott válaszok gyakorisága a különböző válaszkategóriákban 

(egy kicsit /  valamelyest / nagyon jól) .



10. ábra: A „Mennyire értetted meg a HEART projekt folyamatának céljait?” 
kérdésre adott válaszok gyakorisága a különböző válaszkategóriákban 

(közepesen / elég jól /  szívből tudom).

Az "Egyéni és csoportos tanulási folyamatok ismerete és
facil itálása" csoportból 

Felméri a kockázati tényezőket, és kezeli  őket (  t=-2,646, p=0,33,
az átlagérték 3,38-ról 3,88-ra nőtt)

A „Megtanulni tanulni” csoportból

Ösztönzi a kíváncsiságot a saját tanulási folyamatával
kapcsolatban. (  t=2,646, p=0,33, az átlagérték 4-ről 3,5-re
csökkent)

Az „Oktatási programok tervezése” csoportból

A módszert és megközelítést a tanulók helyzetéhez igazítja 

Rendszeres feltöltő, inspiráló programokat iktattam be (pl.
találkozás barátokkal,  kirándulás, a hobby-tevékenységem végzése,
színház, kiáll ítás stb.)  (t=2,376, p=0,049, az átlagérték 3,38-ról
2,75-re csökkent)

Alive Arts Tréning

8 résztvevő töltötte ki a tréning előtti  és utáni kérdőívet is.  

Néhány ETS kompetencia esetében jelentős különbségek mutatkoztak
a képzés előtti  és utáni mérések között.

(  t=-2,646, p=0,33 az átlagérték 3,5-ről 4-re nőtt)

Szintén jelentős, de negatív változás történt az egyik
kiégésmegelőzési stratégiában, nevezetesen:



Az értékelő felmérések eredményeit a 11-12. ábra szemlélteti :

11. ábra: A „Mennyire ismerted meg az ARC Process módszert/megközelítést?”
kérdésre adott válaszok gyakorisága a különböző válaszkategóriákban 

(egyáltalán nem / egy kicsit /  valamelyest / nagyon jól) .
 

12. ábra: A „Mennyire értetted meg a HEART projekt folyamatának céljait?” 
kérdésre adott válaszok gyakorisága a különböző válaszkategóriákban 

(közepesen / elég jól /  szívből tudom).



Q1 – Mennyire volt elégedett a tréninggel? 
Q2A – Mennyire valószínű, hogy ismét részt venne egy ehhez hasonló tréningen
Q2B – Mennyire valószínű, hogy ajánlaná ezt a tréninget egy barátjának vagy
kollégájának?

13. ábra: OB Románia Gyakorlati  próba tréning
 - értékelő felmérés, a tételek átlagértékei (1-5-ig terjedő skálán)

A gyakorlati próba-tréningek hatásai 

Gyakorlati próba-tréning Románia (OB)

A 25 résztvevőből 10 töltötte ki a kérdőívet.

Az értékelő kérdőív eredményei:



Q1 – Mennyire volt elégedett a tréninggel? 
Q2A – Mennyire valószínű, hogy ismét részt venne egy ehhez hasonló tréningen?
Q2B – Mennyire valószínű, hogy ajánlaná ezt a tréninget egy barátjának vagy
kollégájának? 
Q4 – A tréning hatására tudatosabb lettem a saját kiégésem kezelésében.

14. ábra: Élményakadémia Gyakorlati  próba tréning - értékelő felmérés, a tételek
átlagértékei (1-5-ig terjedő skálán)

Gyakorlati próba-tréning Magyarország - ÉA

A 25 résztvevőből 22 töltötte ki a kérdőívet.

Az értékelő kérdőív eredményei:



Q1 – Mennyire volt elégedett a tréninggel? 
Q2A – Mennyire valószínű, hogy ismét részt venne egy ehhez hasonló tréningen
Q2B – Mennyire valószínű, hogy ajánlaná ezt a tréninget egy barátjának vagy
kollégájának?

15. ábra: Portugál Gyakorlati  próba tréning - értékelő felmérés, a tételek
átlagértékei (1-5-ig terjedő skálán)

Gyakorlati próba-tréning, Portugália

A 25 résztvevőből 19 töltötte ki a kérdőívet.

Az értékelő kérdőív eredményei:



Q1 – Mennyire volt elégedett a tréninggel? 
Q2A – Mennyire valószínű, hogy ismét részt venne egy ehhez hasonló tréningen
Q2B – Mennyire valószínű, hogy ajánlaná ezt a tréninget egy barátjának vagy
kollégájának?

16. ábra: Alive Arts Gyakorlati  próba tréning - értékelő felmérés, a tételek
átlagértékei (1-5-ig terjedő skálán)

Gyakorlati próba-tréning, Egyesült Királyság

A 25 résztvevőből 17 töltötte ki a kérdőívet.

Az értékelő kérdőív eredményei:



Q1 – Mennyire volt elégedett a tréninggel? 
Q2A – Mennyire valószínű, hogy ismét részt venne egy ehhez hasonló tréningen
Q2B – Mennyire valószínű, hogy ajánlaná ezt a tréninget egy barátjának vagy
kollégájának?

17. ábra: Citta Del Sole Gyakorlati  próba tréning - értékelő felmérés, a tételek
átlagértékei (1-5-ig terjedő skálán)

Gyakorlati próba-tréning, Olaszország

A 25 résztvevőből 13 töltötte ki a kérdőívet.

Az értékelő kérdőív eredményei:



A teljes folyamat hatásai, beleértve a
szervezeteket célzó beavatkozásokat is 

A teljes projekt elején és végén azonos Kezdő és Utómérő kérdőíveket
töltöttek ki a résztvevők, hogy lemérjük a különböző programelemek
és beavatkozások (tréningek, gyakorlati  tesztelések, szervezeteket
célzó beavatkozások, workshopok és szemináriumok) közös
hozzáadott hatásait a HEART projekt valamennyi résztvevőjére
vonatkozóan.

17 ember töltötte ki mind a kezdő, mind az utómérő kérdőívet.

A két mérés között nem volt szignifikáns különbség a munka iránti
elkötelezettségük szintjében.

A kiégési folyamat skála értékei az Értékek konfliktusa területen
tendenciaszerűen csökkentek, de a változás nem volt szignifikáns
(t(16)=1.881 p= .078). 

A többi kiégési folyamat skálán nem volt szignifikáns változás a két
mérési időpont között.



10 napos tréningek
Amint az a képzés előtti  és utáni kérdőívek eredményeiből látható, a
három 10 napos képzésből kettő esetében jelentős változások
történtek a tréneri kompetenciák egy részében.
Az érintett kompetencia típusa közvetlen kapcsolatban állt  a tréning
tematikájával és módszereivel.  

Ez egy igen figyelemre méltó hatás, f igyelembe véve a válaszadók
alacsony számát az egyes méréseknél,  mivel az alacsony
mintanagyság csökkenti a szignifikáns eredmény esélyét. 
Ebből a tényből arra következtethetünk, hogy a 10 napos tréningek
valóban és szinte azonnali  hatást gyakoroltak a résztvevők tréneri
kompetenciáira, ami arra utal,  hogy a tanult technikákat és
megközelítéseket beépítették meglévő kompetenciáikba és tudásukba. 

Másrészről a tréningek nem voltak jelentős hatással a résztvevők
kiégést megelőző stratégiáira, kivéve egy esetet,  ahol a kiégést
megelőző egyik stratégiának alkalmazása csökkent a tréninget
követően. Ennek magyarázata az időzítésből adódhat: ez a harmadik
tréning augusztusban volt,  és a tréning utáni kérdőívet már
szeptemberben töltötték ki ,  amikor mindenkinek vissza kell  mennie az
iskolába vagy a munkába. Ez az időszak a legtöbbünk számára
általában nagyon elfoglalt volt,  így kevésbé volt valószínű, hogy a
résztvevők egyetértenének a "Rendszeres feltöltő, inspiráló
programokat iktattam be" áll ítással.  Az, hogy a tréningek nem voltak
hatással a többi kiégésmegelőzési stratégiára, egyrészt az alacsony
mintanagysággal magyarázható ( lásd fentebb), másrészt azzal,  hogy a
tréningek nem kifejezetten ezekről a stratégiákról szóltak. Ennek
ellenére közvetett hatások megjelenésére lehetett volna számítani,  de
ezekhez sokkal több időre lehet szükség, mint a beavatkozást követő
néhány hét. 

Így az első hipotézisünk csak részben következett be.

A tréningeknek az oktatói kompetenciákra és a kiégés megelőzési
stratégiákra gyakorolt hatásának felmérése mellett a résztvevők egy
egyszerű értékelő kérdőívet is kitöltöttek röviddel az egyes tréningek
után. 
Ezeknek az értékelő felméréseknek az eredményeit vizsgálva
megállapíthatjuk, hogy a tréningek segítettek a résztvevők
többségének megérteni az adott tréning folyamatát és módszerét,
valamint a HEART projektfolyamatát. A különböző tréningek között
azonban volt néhány különbség ezen a téren. 
 

Elemzés

Gyakorlati próba tréningek
A résztvevők általános elégedettsége a gyakorlati  próba tréningekkel
nagyon magas volt,  egy ötfokozatú skálán 4,32 és 5 pont között
mozgott,  ami azt jelenti ,  hogy a próba tréningeknek sikerült elérniük
céljukat, úgymint felhívták a résztvevők figyelmét az elkötelezettség
és a kiégés megelőzésének kérdésére, és megismertették őket a
különböző megközelítések gyakorlati  eszközeivel.  



A teljes folyamat hatásai, beleértve a
szervezeteket célzó beavatkozásokat is 

A második hipotézisünket az adataink nem támasztották alá: Nem
tudtuk a projekt egészének semmilyen szignifikáns hatását kimutatni
a résztvevők munkahelyi elkötelezettségére és kiégési folyamatára
vonatkozóan, kivéve néhány kisebb pozitív változást a kiégési
folyamat skálán a Saját értékek konfliktusa terén. 

A COVID-19 helyzet miatt a projekt utolsó programjait többször el
kellett halasztanunk, és a teljes projektfolyamat majdnem egy egész
évvel meghosszabbításra került,  ez az utolsó mérés több mint két és
fél évvel a kezdő felmérés után történt. Ezalatt az időszak alatt olyan
jelentős globális és helyi események történtek a programunk
hatáskörén kívül,  amelyek jelentős hatást gyakorolhattak a mért
változókra. 
A legfontosabb i lyen esemény maga a COVID-19 világjárvány, az általa
okozott korlátozások és lezárások, és mindaz a változás, amit ezek
hoztak az életünkbe. Ezek könnyen felülírhatták a projekt lehetséges
pozitív hatásait a résztvevők munkahelyi elkötelezettségére és
kiégésére. 
Tudományos bizonyíték van arra, hogy a COVID-19 globálisan negatív
hatással volt az emberek mentális egészségére ( lásd például Arslan és
mtsai. ,  2020.,  Brooks és mtsai. ,  2020). Bár a COVID-19-hez kapcsolódó
kiégéssel kapcsolatos, a lakosság körében végzett vizsgálatok még
mindig korlátozottak, a lakosság stressz-szintjének növekedésére
vonatkozó meglévő bizonyítékok alapján feltételezhető, hogy ez a
stressz pszichoszociális és mentális egészségügyi problémák széles
körét eredményezheti,  többek között kiégést. Ezt szem előtt tartva
feltételezhetjük, hogy a COVID-19 negatív hatásai semmissé tehették a
projekt lehetséges pozitív hatásait.

Egy másik tényező, amely részben magyarázatot adhat arra, hogy a
projekt végére nem találtunk statisztikailag szignifikáns változásokat
az elkötelezettség és a kiégés terén, az alacsony mintanagyság. A
projekt elhúzódó időtartama miatt a résztvevő szervezetek személyi
állományában jelentős változások történtek, ami ahhoz vezetett,  hogy
csak 17 résztvevőnk volt,  akik mind a kezdő, mind az utómérő
kérdőívet kitöltötték. Alacsony mintanagyság esetén a kisebb
hatásokat általában nehezebb statisztikailag kimutatni.   



Összegzés
Találtunk néhány bizonyítékot projektünk különböző elemeinek
pozitív hatásaira, más hatásokat azonban nem tudtunk kimutatni,
valószínűleg a közelmúltban bekövetkezett előre nem látható globális
változások miatt.  
Mindent összevetve a résztvevők személyes visszajelzéseiből és a
szakmai életünkben bekövetkezett változásokból származó közvetlen
tapasztalataink nagyon bizakodóvá tettek bennünket, hogy folytassuk
utunkat a művészetek és az outdoor módszerek segítségével a
rezil iencia fejlesztésére. 
Az eszközök kombinációja nagy hozzáadott értéket hozott a
munkánkba és a magánéletünkbe, különösen a kettő közötti  egyensúly
megtalálása terén. 
A közösségi feltöltődéssel és a segítő szakmákról folytatott tartalmas
eszmecserékkel eltöltött idő elégedetté tett bennünket azzal,  amink
van és amit elérhetünk szűkebb és tágabb közösségeinkben. 
További előny volt annak mély megértése, hogy a segítő szakemberek
milyen értéket hoznak a társadalomba és az a pozitív büszkeség, ami
ebből fakad, és ami erősíti  a segítők elkötelezettségét és elismerését.
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Kérdőívek

Demográfiai kérdések (minden felmérés elején)1.

Név:

Anyja születési éve: nap, hónap, év. Pl. :  28 11 1965 _ _ _ _ _ _ _ _

Neme:  férfi/nő/egyéb

Életkor:  18-25   26-39   40-60   60+

Származási ország ______________________________-

Hátrányos helyzetű? igen – nem

Ha igen, kérjük, jelölje meg, hogy milyen hátrányos helyzetű
kategóriá(k) vonatkoznak Önre:

társadalmi akadályok  (magyarázat: nemi, etnikai hovatartozás,
vallás, szexuális irányultság, fogyatékosság stb. miatt hátrányos
megkülönböztetésnek kitett személyek; korlátozott szociális vagy
antiszociális készségekkel,  i l letve kockázatos szexuális magatartással
rendelkező személyek, bizonytalan helyzetben lévők; (volt)
bűnelkövetők, (volt)  kábítószer- vagy alkoholfogyasztók; egyedülálló
szülők; árvák)

gazdasági akadályok  (magyarázat: alacsony életszínvonalú, alacsony
jövedelmű, a szociális ellátórendszertől függő személyek, tartósan
munkanélküliek vagy szegények, hajléktalanok, eladósodott vagy
pénzügyi problémákkal küzdő emberek)

fogyatékosság  (  szellemi ( intellektuális,  kognitív,  tanulási) ;  -  f izikai,
érzékszervi;  -  egyéb fogyatékosság)
oktatási nehézségek (magyarázat: tanulási nehézségekkel küzdő
emberek; korai iskolaelhagyók és iskolából kimaradók; alacsonyabb
képzettségűek)

földrajzi akadályok  (magyarázat: távoli  vagy vidéki területek lakói;
kis szigeteken vagy peremterületeken élők; városi problémás övezetek
lakói;  kevésbé ellátott területek lakói (korlátozott tömegközlekedés,
szegényes létesítmények, elhagyatott falvak)

Ön önkéntesként vagy fizetésért a nem formális oktatásban dolgozik?

önkéntesként – f izetett alkalmazottként

Kérjük, adja meg, hány év tapasztalattal rendelkezik a nem formális
oktatás területén: __________-



II.  Közvetlenül a 10 napos tréning előtt és egy hónappal utána
kitöltendő kérdőív

II.1. Demográfiai kérdések (lásd fent)
II.2. ETS kompetenciák
Ön mint tréner/felnőttoktató mennyire rendelkezik az alábbi tréneri
kompetenciákkal? Hova helyezi magát egy 1-től 4-ig terjedő skálán,
ahol az 1 egyenlő azzal,  hogy ez a kompetencia szinte nem létezik, 2
"javulnom kell",  3 -  "egészen rendben vagyok" ,  4 "nézz rám és tanulj".

Ösztönzi a kíváncsiságot a saját tanulási
folyamatával kapcsolatban
Visszajelzést kér
Kifejezetten ösztönzi a tanulókat a saját tanulási
folyamatuk iránti felelősségvállalásra
Megfelelő módszereket alkalmaz a saját tanulási
eredményeinek értékelésére és önértékelésére
Reflektál a tanulási folyamatra
A tanulásra hosszú távú folyamatként tekint

Kompetencia   Tétel                                                           1    2   3   4 

Egyéni és
csoportos tanulási
folyamatok
ismerete és
facil itálása

Támogató kapcsolatot alakít ki  a tanulókkal
Felméri a kockázati tényezőket, és kezeli  őket  
Lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy
kreatívak legyenek és ne a megszokott keretek
között gondolkodjanak / Facil itál ja a
problémamegoldást
A csoportfolyamatokat egy csoportdinamikai
elmélet szerint elemzi.
Különböző módszereket alkalmaz a kreativitás, a
problémamegoldás és a "dobozon kívüli"
gondolkodás elősegítésére
Mer improvizálni ismeretlen és előre nem látható
helyzetekben
Elmagyarázza az if júsági/felnőttoktatásban
használt módszereket a módszerek
kiválasztásakor, adaptálásakor és létrehozásakor
Megfelelően használja a környezetet tanulási
célokra

Megtanulni tanulni 

Oktatási
programok
tervezése

A módszert és megközelítést a tanulók
helyzetéhez igazítja
El tudja fogadni,  ha a program tartalmát,
tudásanyagát és értékeit megkérdőjelezi a tanuló
csoport
Felméri a tanulók igényeit a képzési tevékenység
előtt vagy annak kezdetén
A tanulók igényeit megfelelő és személyre szabott
tanulási folyamat által elégíti  ki

Sikeres
együttműködés
csapatban 

Elismeri a kollégák tanulási potenciálját és a
lehető legjobban kihasználja azt
Érdeklődést mutat a csapatfolyamatok iránt, és
nem hagyja figyelmen kívül a csapatmunkával
kapcsolatos problémákat
Bátorítja kollégáit
Kiemeli mindenki erősségeit 
Konstruktívan kezeli  a frusztrációt
Biztosítja,  hogy a csapatban a tudást és a
készségeket megosszák és kommunikálják
egymással
Egyensúlyt tart a munkastí lusok és preferenciák
terén



Közérthető
kommunikáció
másokkal 

Tudja kezelni a ki nem mondott aggodalmakat,
érzéseket és érzelmeket
Biztonságos környezetet teremt, ahol az érzések
és érzelmek szabadon és tisztelettel kifejezhetők
Hatékonyan dolgozik a különböző hátterű
tanulókkal
Az egyediséggel a saját identitás komplex
megközelítésén keresztül foglalkozik
Nyitottan, ítélkezés nélkül hallgat meg másokat
Érzékeny a tanulók igényeire és kihívásaira,
valamint a tanulók csoportjában rejlő
lehetőségekre
Elismeri a tanuló tapasztalatait
Lehetőséget teremt valódi kommunikációra

Mer szembenézni és megfelelően kezelni a
kétértelműségeket a csoport és az egyének
valóságát i l letően
A változás fogalmával dolgozik, és legyőzi a
tanulócsoporton belüli  el lenállást
Alkalmazza a többértelműséggel és a változással
kapcsolatos elméleteket, fogalmakat és
tapasztalatokat a tevékenység során és a
pedagógiai megközelítés megtervezésekor 
Ösztönzi a megfigyelést,  a tapasztalatszerzést,  a
reflexiót,  az érvelést és a kommunikációt a
tanulók között

Interkulturális
kompetenciák

Kompetencia     Tétel                                                           1    2   3   4 



II.3 Kiégésmegelőző Szokások Kérdőív 

Kérjük, jelölje be az alábbi áll ítások mindegyikénél,  hogy az elmúlt egy
hónapban milyen gyakran viselkedett az adott áll ításnak megfelelően.

Az elmúlt egy hónapban milyen
gyakran viselkedett az alábbiak
szerint:

Az
elmúlt
egy
hónap-
ban
SOHA

Az
elmúlt
egy
hónap-
ban
EGYSZER
VAGY
KÉTSZER

Az
elmúlt
egy
hónap-
ban
HETENTE
EGYSZER

Az elmúlt
egy hónap-
ban
HETENTE
TÖBBSZÖR

Az
elmúlt
egy
hónap-
ban
SZINTE
MINDEN
NAP

Stresszlevezető-lazító gyakorlatokat végeztem.

Odafigyeltem a testi- lelki szükségleteimre,

tudatosítottam azokat.

Rendszeres feltöltő, inspiráló programokat

iktattam be (pl.  találkozás barátokkal,

kirándulás, a hobby-tevékenységem végzése,

színház, kiáll ítás stb.)

Rangsoroltam a teendőimet, eldöntve, hogy

melyek a saját magam számára leginkább

fontosak.

Megjutalmaztam magam (pl.  kedvelt étel /  tárgy

vásárlásával,  kedvelt cselekvés végzésével,

stb.).

Olyan helyeken tartózkodtam, amelyek

harmóniával töltöttek el,  feltöltően hatottak

rám.

Mindent megtettem, hogy az alvásom pihentető

legyen (pl.  időben lefeküdtem).

Egyhuzamban legalább 30 perces tudatos

fizikai aktivitást végeztem az egészségemért /

testsúlyom kontrollálásáért.

Testi  szükségleteimre, amennyire lehetett,  a

munkavégzésem során is f igyeltem (pl.

folyadék-fogyasztás, evés, wc-zés, stb.).

Ha másfajta gondolkodású emberrel kellett

együttműködnöm, igyekeztem toleránsan

viszonyulni felé.

Minőségi időt töltöttem a számomra fontos

emberekkel.

Megterhelő időszakok után tervezett

szüneteket / pihenő időket tartottam.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



II.4. Kulcskompetenciák az élethosszig tartó tanuláshoz
(Erasmus+) felmérés 

Kérjük, értékelje egy 1-től 6-ig terjedő skálán, hogy Ön mint személy
mennyire rendelkezik a következő alapvető kompetenciákkal,  ahol az
1 azt jelenti ,  Ön teljesen kezdő, a 6 pedig azt,  hogy Ön szakértő az
adott kompetenciában.

 
A közelmúltban mennyire igazak önre
az alábbi kérdések: Nem releváns Teljesen

Kezdő Szakértő

Ön mennyire fejleszti  a tanulási képességeit? 

Mennyire érzi úgy, hogy hozzájárul társadalmi

kezdeményezésekhez a környezetében? 

Mennyire képes kifejezni a gondolatait és

érzéseit?

Mennyire befolyásolják más kultúrák és más 

hátterű emberek az Ön tanulását? 

Mennyire érzi magát magabiztosnak, amikor 

angolul akarja kifejezni magát? 

Mennyire támogató az Ön számára, hogy a 

csoporttagjaival együtt dolgozik és fejlődik? 

Mennyire fejlődött valamelyik tehetsége az

utóbbi időben?     

Mennyire tartja magát kreatív és innovatív

embernek?      

Mennyire tanul új ötleteket és módszereket a

nem formális oktatással kapcsolatos

munkához?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

0              1            2             3              4                5             
 



III.  Kezdő és utómérő kérdőív

III.1. Demográfiai kérdések

III.2. Elkötelezettség és bevonódás skála
A következő 6 áll ítás arról szól,  hogyan érzi magát a munkahelyén. Kérjük, olvassa el
figyelmesen az egyes áll ításokat, és döntse el,  hogy valaha is így érez-e a munkájával
kapcsolatban. Ha még soha nem volt i lyen érzése, jelölje be a "0"-t (nullát) a
kijelentés utáni mezőben. Ha volt már i lyen érzése, jelölje meg, milyen gyakran érezte
ezt az érzést,  és karikázza be azt a számot (1-től 6-ig),  amelyik a legjobban leírja,
milyen gyakran érzi ezt az érzést.

Soha
0

Soha
 

Szinte soha
1

Évente 
néhányszor,

 vagy ritkábban
 

 Ritkán
2

Havonta, vagy
ritkábban

 

Nagyon
gyakran

5
Hetente
többször

 

Néha
3

Havonta
néhányszor

 

AB1  Az idő repül,  amikor dolgozom.                                                          0 1 2 3 4 5 6  
AB2 Amikor dolgozom, mindenről megfeledkezem magam körül. 
AB3 Boldognak érzem magam, amikor intenzíven dolgozom. *    
AB4 Elmerülök a munkámban.* 
AB5 Elragad a lendület,  amikor dolgozom. * 
AB6 Nehéz elszakadnom a munkámtól.                                 

Gyakran
4

Hetente
 

Mindig
6

Minden nap
 



III.3. Kiégés Folyamat Kérdőív  

A következőkben a munkájával kapcsolatos érzésiről kérdezzük: 
Kérjük, hogy minden egyes kérdésnél írja be, hogy mennyire
jellemzőek Önre az alábbi áll ítások az utóbbi 1 hónapban. Karikázza
be a megfelelő számot.

                                                                                              1    2   3   4 

Egyáltalán
nem

jellemző
0
 

Kissé
jellemző

1

Jellemző is
meg nem is

2

Eléggé
jellemző

3
 

Nagyon
jellemző

4
 

Mostanában erősen törekszem arra, hogy minden nap bizonyítsak.
A legjobbat akarom nyújtani.
Ahhoz hogy sikeresnek érezzem magam, mindent el kell  végezzek, amit
akartam.
A hozzám közel álló emberek szerint túl sok áldozatot hozok a
munkámért.
Nehezen hagy nyugodni a munkám, hazaérés után is az jár még a
fejemben.
Mostanában túl sok munkát vállalok magamra. 
Sokszor elfeledkezem időben enni vagy inni a munkám során.
Olyan sok dolgom /teendőm van, hogy nincs időm kikapcsolódni.
Olyan dolgokról mondok le gyakran a munkám miatt,  amik egyébként
boldoggá tesznek.
Nehezemre esik egyensúlyt tartani a munka és a magánéletem között.  
Azok az értékek, amik régen fontosak voltak számomra, mostanában a
rangsoromban egyre hátrább kerülnek.
Egyre inkább azt érezem, hogy manapság normális,  ha az ember
túlterheli  magát.
Ahhoz hogy egyáltalán meg tudjam csinálni a feladatomat, minden más
tényezőt kezdek háttérébe szorítani (pl. :  kollégákkal való jó kapcsolatot).  
Azok az értékek, amikben hittem a munkámmal kapcsolatban az elején,
egyre inkább megkérdőjeleződnek bennem.
A munkámnak a családi és baráti kapcsolataim látják kárát. 
A családom/barátaim/kollégáim szerint gondjaim vannak. 
Egyre többször kerülök konfliktusba a munkahelyemen. 
Egyre többször ér sérelem a munkahelyemen.
Egyre többször kerülök konfliktusba a magánéletemben.
Egyre több a panasz a munkámra.
Visszahúzódom a feladatkiosztásoknál. 
Igyekszem minél hamarabb letudni a dolgaimat a munkahelyen.
Már csak ímmel-ámmal csinálom meg, a legszükségesebb feladataimat is.  
Érzelmileg kimerültem.
Már nem igazán tudok örülni semminek, az örömöm inkább csak
felszínes.
Úgy érzem elfásultam.
Néha robotként végzem a dolgom, mintha ott se lennék igazán.
Egy idő óta egyre érzéketlenebb vagyok.
Sokszor reménytelennek látom a helyzetem.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.



IV.Field Study utáni kérdőív Magyarországon

1 – Egyáltalán nem elégedett -  2  -3-   4-  5- Teljes mértékben elégedett

Q1 Mennyire volt elégedett a tréninggel?

Q2 Mennyire valószínű, hogy ismét részt venne egy ehhez hasonló
tréningen?

Q3 Mennyire valószínű, hogy ajánlaná ezt a tréninget egy barátjának
vagy kollégájának?

Q4 A tréning hatására tudatosabb lettem a saját kiégésem
kezelésében.


